
Informacja dodatkowa

1)

2)

3) Uzupełniające dane o aktywach i pasywach;

4)

Przychody działalności statutowej 66 780,57 zł     

I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 

- Darowizny na cele statutowe 25 448,14 zł     

- Dotacja "Triathlon profilaktyczny" - Urząd Miasta Zabrze 10 000 zł

- Dotacja "Wychodzimy do ludzi" - Narodowy Instytut Wolności 16 000 zł

- Dotacja "Ocalić od zapomnienia" 9 825 zł

- Środki na zwalczanie skutków COVID-19 5 000 zł

66 273,42 zł     

II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego 

- Wpłaty "Niemożliwe nie istnieje" 225,00 zł          

225,00 zł          

- Odsetki bankowe (środki własne) 214,44 zł          

- Odsetki bankowe ("Triathlon Profilaktyczny") 67,71 zł            

282,15 zł          

5)

Koszty działalności statutowej: 43 398,03 zł     

I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 

- Zajęcia warsztatowe dla Dzieci - koszt pokryty ze środków własnych 1 152,35 zł       

- "Triathlon Profilaktyczny" - koszt pokryty z dotacji 10 000,00 zł     

- "Triathlon Profilaktyczny" - koszt pokryty ze środków własnych 3 071,47 zł       

- "Triathlon Profilaktyczny" - koszt pokryty z odsetek 67,71 zł            

- "Wychodzimy do ludzi" - koszt pokryty z dotacji 16 000,00 zł     

- "Serce dla seniora" - koszt pokryty ze środków własnych 2 776,07 zł       

- Zajęcia warsztatowe dla Seniora - koszt pokryty ze środków własnych 280,00 zł          

- "Ocalić od zapomnienia" - koszt pokryty z dotacji 9 825,28 zł       

- "Ocalić od zapomnienia" - koszt pokryty ze środków własnych 0,15 zł              

43 173,03 zł     

II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego 

- "Niemożliwe nie istnieje" 225,00 zł          

225,00 zł          

6)

7)

8)

Fundacja otrzymała darowizny od osób prywatnych i przeznaczyła je na działanie statutowe w zakresie edukacji i działalności kulturalnej.

Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach 
wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje 
o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych;

Należności długoterminowew kwocie: 577,92 zł to kaucja za najem lokalu na Biuro Fundacji. Należności krótkoterminowe w kwocie 23 228,96 zł to środki 
na rachunku bankowym. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w kwocie: 6000 zł, to zaliczka na poczet organizacji kolonii w 2021 r. Zobowiązania 
długoterminowe w kwocie 0,01 zł to zobowiązania z tytułu dostaw od dostawcy. Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 346,31 zł to zobowiązania z 
tytułu dostaw od dostawcy.

Informacje o strukturze poniesionych kosztów;

Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;

Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych 
przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych;

Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik 
finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do 
jednostki.

Fundusz statutowy Fundacji w 2020 roku został pomniejszony o stratę z 2019 roku w kwocie: 6 915,94 zł.

Fundacja nie posiada statutu organizacji pożytku publicznego. 

Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub 
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo;

nie dotyczy

Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem 
oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich 
imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii;

nie dotyczy


